Kryteria rozdziału środków z programu indywidualnego wsparcia zawodników
PZT-LOTOS TEAM na lata 2021-2025

- podstawę wyliczeń stanowi kwota indywidualnego wsparcia z roku 2020 (2 mln PLN)
- w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kwoty przeznaczonej na Program Indywidualnego
-

-

-

-

-

Wsparcia PZT w kolejnych latach należy przyjąć odpowiednie zmniejszone lub zwiększone,
procentowe kryteria podziału
aby stać się beneficjentem Programu Indywidualnego Wsparcia PZT , zawodnik przed
uruchomieniem transz środków, musi przedstawić:
• sztab szkoleniowy gwarantujący właściwą jakość procesu treningowego;
• cele wynikowe na każde kolejne półrocze uczestnictwa w programie;
• deklaracją poddania się bezpłatnym badaniom i testom medycznym w placówce
wskazanej przez PZT minimum dwa razy do roku, w terminach nie kolidujących z planami
startowymi uzgodnionymi ze sztabem szkoleniowym zawodnika
poniższe kryteria wynikowe nie dotyczą zawodników posiadających indywidualne umowy
sponsorskie z PZT ( decyzja w pełni ekspercka ), zawodnicy z kontraktami indywidualnymi muszą
również przedstawić sztab szkoleniowy ,odpowiedzialny za proces treningowy wraz z celami
okresowymi
środki za każde z wypełnionych kryteriów, sumują się, tworząc sumę do wykorzystania w kolejnym
sezonie startowym
kwota ewentualnej umowy indywidualnej, proponowanej zawodniczce/zawodnikowi, nie może
być niższa niż suma wszystkich bonusów za wyniki w sezonie startowym, powiększona o minimum
10% ich całkowitej wartości
jeżeli zawodnik ukończył 26 lat, zawodniczka 25 lat i nie spełniają kryteriów eksperckich dla
podpisania umowy indywidualnej z PZT, automatycznie przestają spełniać kryteria dla udziału
w programie indywidualnego wsparcia
dla uzyskania środków z programu indywidualnego wsparcia, zawodnik/zawodniczka musi wziąć
udział w co najmniej jednych MP w roku kalendarzowym (w uzasadnionych przypadkach decyzję o
zwolnieniu z tego warunku podejmuje Trener Główny po wysłuchaniu argumentów trenera
indywidualnego zawodnika). Warunek nie dotyczy zawodników z umowami indywidualnymi, ale
również oni muszą podać logiczne sportowe powody nie wzięcia udziału w MP
zawodnicy, którzy chcą otrzymać środki z programu za wyniki wyszczególnione poniżej,
zobowiązani są do przesłania wykazu wyników, za które przysługuje im naliczenie środków
finansowych za pierwsze półrocze do dnia 10.07 każdego roku i za drugie półrocze do dnia 10.01
kolejnego roku, na wskazane adresy mailowe Trenera Głównego (iwanski@pzt.pl) i V-ce Prezesa
d/s Sportu PZT (lukaszewski@pzt.pl) w celu dokonania weryfikacji i końcowego wyliczenia
prawidłowych kwot wsparcia. Środki z programu, zawodnicy będą mogli rozliczać od 01.02
każdego kolejnego roku, po uzyskaniu potwierdzenia o wysokości przyznanej kwoty z programu
w sytuacjach szczególnych, do naliczania wysokości środków z programu Trener Główny może
wyrazić zgodę na wzięcie pod uwagę najwyższego rankingu zawodnika w trakcie danego sezonu,
a nie rankingu z 31.12

1) Letnie Mistrzostwo Polski :
U 14
I m.
U 16
I m.
U 18
I m.
U 23
I m.
Kobiet i Mężczyzn
I m.
2) Halowe Mistrzostwo Polski :
U14
I m.
U16
I m.
U18
I m.
Kobiet i Mężczyzn
I m.

- 10.000 PLN
- 10.000 PLN
- 10.000 PLN
- 10.000 PLN
- 20.000 PLN

- 5.000 PLN
- 5.000 PLN
- 5.000 PLN
- 10.000 PLN

II m.
II m.
II m.
II m.
II m.

- 5.000 PLN
- 5.000 PLN
- 5.000 PLN
- 5.000 PLN
- 10.000 PLN

II m.
II m.
II m.
II m.

- 2.500 PLN
- 2.500 PLN
- 2.500 PLN
- 5.000 PLN

3) Miejsca na liście PZT na koniec roku kalendarzowego :

•

lista klasyfikacyjna U14 dziewcząt/chłopców -

pozycja nr 1 10.000 PLN
pozycja nr 2 5.000 PLN
pozycja nr 3 2.500 PLN

•

lista klasyfikacyjna U16 dziewcząt/chłopców -

pozycja nr 1
pozycja nr 2
pozycja nr 3

5.000 PLN
2.500 PLN
1.250 PLN

•

lista klasyfikacyjna U18 dziewcząt/chłopców -

pozycja nr 1
pozycja nr 2
pozycja nr 3

20.000 PLN
10.000 PLN
5.000 PLN

Jeżeli zawodnik kończący rok na pozycji 1 lub 2 gra jeszcze rok w danej kategorii otrzymuje
50% bonus, jeżeli są to dwa lata to 75%, a jeżeli 3 lata, to 100% bonusu
•

lista klasyfikacyjna kobiet/mężczyzn -

pozycja nr 1
30.000 PLN
pozycja nr 2
20.000 PLN
pozycja nr 3
10.000 PLN
Nie dotyczy zawodników/zawodniczek klasyfikowanych na podstawie punktów bonusowych
z rankingów WTA i ATP

4) Miejsca w rankingach międzynarodowych TE, ITF, ATP, WTA na koniec roku
•
•

TE U 14
ITF U18 (chłopcy)

pozycja 1-10
pozycja 1-50

•

ITF U18 (chłopcy)

pozycja 51-100

•

ITF U18 (dziewczęta)

pozycja 1-30

10.000 PLN
25.000 PLN (18 lat)
35.000 PLN (17 lat)
50.000 PLN (16 lat i młodsi)
15.000 PLN (18 lat)
20.000 PLN (17 lat)
30.000 PLN (16 lat i młodsi)
25.000 PLN (18 lat)
35.000 PLN (17 lat)
50.000 PLN (16 lat i młodsze)

•

ITF U18 (dziewczęta)

•
•
•
•
•
•
•
•

ITF WTT Mężczyzn
ITF WTT Kobiet
ITF WTT Mężczyzn w wieku 19 lat (rocznikowo)
ITF WTT Mężczyzn w wieku 18 lat (rocznikowo)
ITF WTT Mężczyzn w wieku 17 lat (rocznikowo)
ITF WTT Kobiet w wieku 18 lat (rocznikowo)
ITF WTT Kobiet w wieku 17 lat (rocznikowo)
ITF WTT Kobiet w wieku 16 lat (rocznikowo)

pozycja 31-75

15.000 PLN (18 lat)
20.000 PLN (17 lat)
30.000 PLN (16 lat i młodsze)
pozycja 1-200
pozycja 1-150
pozycja 201 - 500
pozycja 500 - 1000
pozycja 1000 - 2000
pozycja 151 - 400
pozycja 401 - 800
pozycja 801 - 1500

25.000 PLN
25.000 PLN
25.000 PLN
20.000 PLN
15.000 PLN
25.000 PLN
20.000 PLN
15.000 PLN

Kryterium w ITF WTT obowiązuje do ukończenia 22 lat (rocznikowo) mężczyzn , kobiet do 21
lat - powyżej 19 lat u mężczyzn i 18 lat u kobiet zawodnicy muszą spełniać jako minimum
kryterium rankingowe dla wieku 19 lat u mężczyzn i 18 lat u kobiet. W przypadku spełnienia
danego kryterium przez zawodnika młodszego niż dany rocznik, przysługuje bonus w wysokości 50% kwoty.
•
•
•

ATP
ATP
ATP

pozycja 750 - 500
pozycja 500 - 250
pozycja 250 i wyżej

20.000 PLN
40.000 PLN
obligatoryjna umowa indywidualna,
jeżeli zawodnik jest nią zainteresowany

•
•
•

WTA
WTA
WTA

pozycja 600 - 400
pozycja 400 - 200
pozycja 200 i wyżej

•

ATP ranking deblowy pozycja 1 - 50
pozycja 51 - 100
pozycja 101 - 200

20.000 PLN
40.000 PLN
obligatoryjna umowa indywidualna,
jeżeli zawodniczka jest nią
zainteresowana
50.000 PLN
40.000 PLN
25.000 PLN

•

WTA ranking deblowy pozycja 1 - 30
pozycja 31 - 75
pozycja 76 - 150

50.000 PLN
40.000 PLN
25.000 PLN

